На основу чланова 44 и 155 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања ( «Службени гласник РС», бр. 62/2003) у складу
са Конвенцијом о правима детета / Генерална скупштина Уједињених
нација од 1989/,претходно прибављеног мишљења Савета родитеља и
Ђачког парламента Школе, као и представника локалне самоуправе,
Школски одбор Основне школе «Влада Аксентијевић» на седници
одржаној дана 16. 9. 2003. год. донео је
ПРАВИЛНИК
О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ОШ «ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ»

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о безбедности ученика прописују се мере,
начин и поступак заштите и безбедности деце, односно ученика, за
време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које
организује Школа, као и права,
обавезе и одговорности ученика, родитеља, и запослених у Школи у
спровођењу тих мера.
Члан 2.
Мере које се односе на безбедност ученика се организују и
спроводе у школској згради, школском дворишту и ближој околини
школе, а предвиђене су општим актима Школе, појединачним актима /
Правилник о заштити од пожара/ као и овим Правилником.
Члан 3.
Овим Правилником утврђују се:
I
Мере и поступак заштите која се тиче здравствене безбедности
ученика
II
Мере и поступак заштите која се тиче физичке безбедности
ученика
III Мере и поступак заштите која се тиче ментално-хигијенске
безбедности ученика
IV Мере и поступак заштите која се тиче безбедности ученика у
ваншколским активностима / рекреативна настава, екскурзија, излет и
друге
активности које организује Школа/
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I

МЕРЕ И ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ТИЧЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Члан 4.

У циљу спровођења здравствене безбедности ученика у Школи
Школа је дужна да:
- обезбеди свакодневно одржавање хигијене свих школских просторија
(учионица, ходника, тоалета, сале за физичко васпитање) као и школског
дворишта.
-спроводи редовне систематске прегледе запослених,а посебно
периодични преглед сервирке у ђачкој кухињи;
-обучава запослене за указивање прве помоћи и обезбеди опремљено
сандуче за прву помоћ које ће поставити на видном месту;
- извршава налоге и упутства санитарне инспекције за Школу, а
посебно за ђачку кухињу;
- постави корпе за отпатке по школској згради и у дворишту Школе;
- истакне таблу којом се забрањује увођење животиња у школско
двориште;
- забрани свим запосленима пушење по школским ходницима и
просторима док у њима бораве ученици.
Техничко особље је дужно да послове који се односе на одржавање
чистоће школске зграде и дворишта свакодневно обавља .
Наставно особље је дужно да васпитно утиче на ђаке како би својим
понашањем омогућили спровођење ових мера заштите
Члан 5.
У циљу спровођења здравствене безбедности
Ученици су дужни:
- да брину о чистоћи учионица / бацају отпатке само у канте за смеће,
брину о цвећу у учионици, проветравају учионицу за време одмора/ ;
- у школу долазе у чистој обући и одећи ;
-да поштују рад техничког особља ;
-да ученичке тоалете користе према њиховој намени;
-да не жврљају по зидовима Школе и школских просторија;
Ученицима је изричито забрањено пушење у школском простору и
дворишту
Према ученицима који се не придржавају ових правила спровешће
се поступак адекватног кажњавања – изрицања дисциплинске мере.
Врсту дисциплинске мере, зависно од учињене повреде правила
из овог Правилника , одређује разредни старешина, Разредно или
Наставничко веће, или Директор.
Мера може бити укор, а ако је причињена и штета Школи,
обавезан је родитељ ученика да штету надокнади.
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Члан 6.
Родитељи су дужни:
- да васпитавају децу да је хигијена уопште, па тако и у у школској
згради, важан услов очувања здравља;
- да се одазову на позив здравствене службе, ако здравствено
стање детета представља претњу здравственом стању
остале деце;
- да предузму све мере да се спречи зараза (нпр. у случају
вашки, бактеријских и других инфекција...).
- да благовремено обавесте разредног старешину уколико дете има
болест која може да утиче на одвијање наставног процеса;
Уколико се родитељ не придржава ових мера, ученик ће бити
искључен са наставе док се не донесе лекарско уверење о
оздрављењу детета.
II

МЕРЕ И ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ТИЧЕ ФИЗИЧКЕ
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Члан 7.

У циљу спровођења физичке безбедности ученика :
Обавеза школе је да обезбеди сталну сарадњу са МУП-ом како би
се:
1. деца заштитила од агресивних група и појединаца (поднети
захтев надлежнима за школским полицајцем);
2. обезбедила сигурност деце у саобраћају око школе(поднети
захтев да се замени «лежећи полицајац» у Цвијићевој улици).
Школа је дужна да на почетку сваке школске године упозна
родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица
несрећног случаја које се могу евентуално десити као и са
условима под којима се врши осигурање.
Дужност школе је и да обезбеди сарадњу са комуналним службама
Града како би се обезбедили:
1. адекватно осветљење у околини школе
2. заштита деце од паса луталица
3. довољан број контејнера у околини Школе
4. благовремено уклањање трошних стабала у околини школе ради
сигурности деце и школског објекта.
Школа је дужна и да :
- обезбеди закључавање капије на школском дворишту за време
часова и после 22 сата. О закључавању капије за време одмора и
између смена одлуку доноси Школски одбор на предлог Савета
родитеља.
- у што краћем року обезбеди идентификационе картице за ученике
и запослене;
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-

обезбеди идентификовање корисника спортских терена у
дворишту (бивши ученици), и успостави критеријуме за коришћење
истих.

Техничко особље је дужно да:
- у предвиђеном временском периоду откључава и закључава капију
на школском дворишту;
- да за време одмора непрестано буде на ходницима;
- да, као и сви запослени, благовремено пријави свако понашање
које је у супротности са овим Правилником.
Наставно особље је дужно:
- да васпитно утиче на ђаке да својим понашњем не угрожавају
своју и туђу физичку сигурност.
- да своја дежурства у школској згради и на дворишту редовно
обављају по утврђеном распореду;
- да благовремено предузму неопходне мере за свако понашање
које је у супротности са овим Правилником.
Члан 8.
Ученици су дужни:
- да се понашају у складу са правилима пристојног понашања и
међусобног уважавања;
- да се пажљиво крећу по ходницима / да не трче, не спуштају се
низ гелендер, да не учествују нити својим понашањем изазивају
туче).
Према ученицима који се не придржавају ових правила, спровешће се
поступак адекватног кажњавања – изрицања дисциплинске мере.
Члан 9.
Родитељи су дужни:
- да приликом решавања међусобних размирица ученика исте
решавају, пре свега, мирним путем и у доброј намери, као и уз
помоћ запослених у Школи / одељењског старешине, стручних
сарадника или директора /.
Против родитеља који се физички обрачунавају са ученицима Школа
подноси кривичну пријаву надлежном МУП- а.
III

МЕРЕ И ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ТИЧЕ МЕНТАЛНОХИГИЈЕНСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Члан 10.

У циљу спровођења ментално-хигијенске безбедности ученика у Школи:
Стручни сарадници
- сарађују са децом, родитељима, наставницима , Центром за
социјални рад, здравственим установама и другим институцијама
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-

-

у решавању случајева када је дете физички, емоционално или
социјално угрожено;
информишу ученике, родитеље, наставнике, о ризицима и мерама
у циљу заштите од болести зависности и заштите од насиља кроз
организована предавања, радионице, трибине и друге облике
сарадње;
развијају осећај код ученика за међусобно уважавање, поштовање,
солидарност, хуманост, заједништво (како међу ученицима тако и
према наставницима и осталим запосленим у школи).

Члан 11.
Родитељи су дужни да:
- благовремено обавесте разредног старешину уколико код детета ,
или у породици, постоје поремећаји у понашању.
- у оквиру породице припреме дете за социјализацију, међусобно
поштовање, поверење, развијају свест о потреби поштовања
наставника и запослених у Школи.
Члан 12.
Ученици су дужни да се:
-међусобно уважавају и поштују, буду солидарни, толерантни и хумани;
Уколико имају проблеме које не могу сами да реше обраћају се
разредном старешини, педагогу или психологу школе.
Члан 13.
Наставници су дужни:
- да се према деци опходе са уважавањем њихове личности и
индивидуалних склоности, способности и потреба;
- да прате понашање ученика и ако уоче да ученици имају
проблеме које не могу сами да реше, обрате се разредном
старешини, педагогу или психологу школе.
IV

МЕРЕ И ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ТИЧЕ ВАНШКОЛСКИХ
АКТИВНОСТИ
Члан 14.

У циљу спровођења заштите и безбедности ученика која се тиче
ваншколских активности у организацији Школе,
Школа је дужна да:
- приликом избора туристичке агенције преко које се организују
екскурзије, рекреативна настава, излети и друге сличне активности
које организује Школа, критеријум за избор буде агенција која
пружа највећу сигурност и безбедност ученика и запослених у току
реализације тог програма;
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-

благовремено пријави свако путовање ученика надлежној служби
МУП-а за безбедност у саобраћају како би се извршио преглед
ангажованих аутобуса.

Члан 15.
Наставници и ученици су дужни да:
- пре реализације ових активности успоставе правила понашања и
да их се придржавају.
V ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 16.
Према члану 143. став 3. закона о основама система образовања и
васпитања,
средства за спровођење заштите и безбедности ученика прописаним
овим Правилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне
самоуправе.
VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Школе.
Са одредбама овог Правилника упознаће се родитељи ученика на
родитељским састанцима а ученици на одељењским заједницама.
У Београду, 16. 9. 2003. год
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Биљана Крстић
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